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 األميان كتاب 

  ؟ األميإب َا املكضٛر

 .مجع ميني، ٖٚٛ: اذتًف ٚايكغِ

 

 مبا تٓعكز األميإ؟

ِ٘...}يكٛي٘ تعاىل:  ال تٓعكز ايُٝني إال باهلل تعاىل- ِٕ ِبايًَّ َُا ُِٝكِغ ِِ...}ٚقٛي٘:  {...َف ِٗ َُاِْ ِٜ َِٗز َأ ِ٘ َج ُُٛا ِبايًَّ َٔ نإ  "ٚحزٜح {ََٚأِقَغ

 .َتفل عًٝ٘ "حايفا فًٝخًف باهلل أٚ يٝضُت

ٌِ اِر}ال ٜغ٢ُ ب٘ غريٙ: نكٛي٘: ٚاهلل، ٚايضمحٔ، َٚايو ّٜٛ ايزٜٔ، يكٛي٘ تعاىل:  أٚ اعِ َٔ أمسا٥٘- ِٚ اِرُعٛا ُق َ٘ َأ ُعٛا ايًَّ

...َٔ َُ اهلل، ٚيفع١ ايضمحٔ، عٛا٤ يف ايزعا٤، فٝهْٛإ عٛا٤ يف اذتًف. أٚ ٜغ٢ُ ب٘ غريٙ، ٚمل ٜٓٛ اذتايف  :فجعٌ يفع١ {ايضَِّح

 .حايػري: نايضحِٝ، ٚايععِٝ، ٚايكارص، ٚايضب، ٚاملٛىل، ألْ٘ بإطالق٘ ٜٓضضف إىل ايُٝني، ٖٚشا َشٖب ايؾافعٞ. قاي٘ يف ايؾض
أٚ صف١ َٔ صفات٘: نعظ٠ اهلل، ٚقزصت٘ ٚععُت٘، ٚجالي٘، فتٓعكز بٗا ايُٝني يف قٛهلِ مجٝعا. ٚٚصر ايكغِ بٗا. نكٍٛ ارتاصج -

َُِعنَي}ٚيف ايكضإٓ:  .َٔ ايٓاص: ٚعظتو، ال أعأٍ غريٖا ِِ َأِج ُٗ َّٓ َٜ ِٛ ٍَ َفِبِعظَِّتَو َيُأِغ  . {َقا
بإعافت٘ إىل اعِ اهلل تعاىل، صاص ميٝٓا بشنض امس٘ تعاىل َع٘،  ٗزٙ، َٚٝجاق٘، ألٕ سيوألْٗا صف١ َٔ صفات٘. ٚنشا ع ٚأَاْت٘-

 .ٚقض١ٜٓ االعتعُاٍ صاصف١ إيٝ٘

ِ٘...}ال ْعًِ فٝ٘ خالفا. قاي٘ يف ايؾضح، يكٛي٘ تعاىل:     ٚإٕ قاٍ: ميٝٓا باهلل أٚ قغُا، أٚ ؽٗار٠ اْعكزت- ِٕ ِبايًَّ َُا ُِٝكِغ  {...َف

{...ِ٘ ُُٛا ِبايًَّ ِ٘...} {ََٚأِقَغ َٗاَراٍت ِبايًَّ ِِ َأِصَبُع َؽ ِٖ َٗاَر٠ُ َأَحِز  .ٚألٕ تكزٜضٙ: أقغُت قغُا باهلل ٚحنٛٙ {...َفَؾ

 

 فاصت٘؟أسنض حهِ ايكغِ بايكضإٓ أٚ بآ١ٜ َٔ آٜات٘؟ ٚأسنض ن
ٚبغٛص٠ َٓ٘، أٚ آ١ٜ، ألْ٘ صف١ َٔ صفات٘ تعاىل. فُٔ حًف ب٘، أٚ ب ؽ٤ٞ َٓ٘: نإ حايفا بضفت٘  ٚتٓعكز بايكضإٓ ٚباملضخف-

َا بني رفيت "ٚقايت عا٥ؾ١:"  ال تغافضٚا بايكضإٓ إىل أصض ايعزٚ" تعاىل. ٚاملضخف ٜتغُٔ ايكضإٓ، ٚيشيو أطًل عًٝ٘ يف حزٜح

 .ٚنإ قتار٠ حيًف باملضخف. ٚمل ٜهضٖ٘ أمحز ٚإعخام "املضخف نالّ اهلل
ٚفٝٗا نفاص٠ ٚاحز٠ ألْٗا ميني ٚاحز٠، ٚألٕ اذتًف بضفات اهلل، ٚتهضاص ايُٝني بٗا ال ٜٛجب أنجض َٔ نفاص٠، ٖٚشا أٚىل. ٚعٓ٘: -

تٌُ إٔ سيو ْزب غري بهٌ آ١ٜ نفاص٠. ألٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ ابٔ َغعٛر. قاٍ أمحز: َا أعًِ ؽ٦ٝا ٜزفع٘. قاٍ يف ايهايف: ٚحي

ٚاجب، ألْ٘ قاٍ: عًٝ٘ بهٌ آ١ٜ نفاص٠ ميني، فإٕ مل ميهٓ٘، فعًٝ٘ نفاص٠ ميني. ٚصرٙ إىل نفاص٠ ٚاحز٠ عٓز ايعجظ ريٌٝ ع٢ً 

 .إٔ ايظا٥ز عًٝٗا غري ٚاجب

 

 أسنض حهِ األميإ بايهتب املٓظي١؟

ٚايظبٛص، ألٕ اإلطالم ٜٓضضف إىل املٓظٍ َٔ عٓز اهلل، ال املػري ٚاملبزٍ. ٚال تغكط  كاإلجنيل    ٚبايتٛصا٠، ٚحنٖٛا َٔ ايهتب املٓظي١ 

 .حض١َ سيو بهْٛ٘ ْغذ بايكضإٓ، ناملٓغٛخ حهُ٘ َٔ ايكضإٓ، ٚسيو ال خيضج٘ عٔ نْٛ٘ نالّ اهلل

 

 أسنض حهِ اذتًف مبدًٛم أٚ بهعب١ ؟ ٌٖٚ ًٜظَ٘ نفاص٠؟
قاٍ ابٔ عبز ايرب: ٖشا أَض زتُع عًٝ٘،     عًِٝٗ ايغالّ. أٚ: بايهعب١ أٚ حنٖٛا: حضَّٚٔ حًف مبدًٛم: ناألٚيٝا٤، ٚاألْبٝا٤  

 َتفل عًٝ٘." إٕ اهلل ٜٓٗانِ إٔ حتًفٛا بآبا٥هِ. فُٔ نإ حايفا فًٝخًف باهلل، أٚ يٝضُت"يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:

. ٚقاٍ ابٔ َغعٛر: إٔ أحًف باهلل ناسبا، أحب إيٞ حغٓ٘ ايرتَشٟ" َٔ حًف بػري اهلل فكز نفض أٚ أؽضى"ٚعٔ ابٔ عُض َضفٛعا: 

َٔ إٔ أحًف بػريٙ صارقا قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ألٕ حغ١ٓ ايتٛحٝز أععِ َٔ حغ١ٓ ايضزم، ٚع١٦ٝ ايهشب أعٌٗ َٔ ع١٦ٝ 

 .ايؾضى. ٜؾري إىل حزٜح ابٔ عُض ايغابل
ٚصفات٘ تعاىل، ٚغريٙ ال ٜغاٜٚ٘ يف سيو. ٚألٕ اذتًف بػري ٚيٛ حٓح، ألْٗا ٚجبت يف اذتًف باهلل تعاىل، صٝا١ْ ألمسا٥٘  ٚال نفاص٠

مخػ يٝػ هلٔ "ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضفٛعا:" َٔ حًف بايالت ٚايعظ٣ فًٝكٌ: ال إي٘ إال اهلل"اهلل ؽضى. ٚنفاصت٘: ايتٛحٝز، ذتزٜح:

 .اذتزٜح، صٚاٙ أمحز" نفاص٠: ايؾضى باهلل...
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 أؽٝا٤ مخغ١ ايهفاص٠ ٚجٛب ٚؽضٚط فضٌ

 ٚجٛب ايهفاص٠ أؽٝا٤؟أسنض ؽضٚط 
صفع ايكًِ عٔ "فال جتب ايهفاص٠ ع٢ً ْا٥ِ، ٚصػري ٚزتٕٓٛ، َٚػ٢ُ عًٝ٘، ألٕ ال قضز هلِ، ٚذتزٜح:    نٕٛ اذتايف َهًفا-1

 .  "...ثالث١

 .  "صفع عٔ أَيت ارتطأ ٚ ايٓغٝإ َٚا اعتهضٖٛا عًٝ٘"يًُٝني، فال تٓعكز َٔ َهضٙ، ذتزٜح نْٛ٘ شتتاصا-2
يكٛي٘ تعاىل:     نْٛ٘ قاصزا يًُٝني، فال تٓعكز ممٔ عبل ع٢ً يغاْ٘ بال قضز نكٛي٘: ال ٚاهلل، ٚب٢ً ٚاهلل، يف عضض حزٜج٘-3

{ِِ َُاُِْه ِٜ ِٛ ِفٞ َأ ُ٘ ِبايَِّػ ُِ ايًَّ َُٜؤاِخُشُن     "ايًػٛ يف ايُٝني: نالّ ايضجٌ يف بٝت٘: ال ٚاهلل ٚب٢ً ٚاهلل "اآل١ٜ. ٚعٔ عا٥ؾ١ َضفٛعا:  {َيا 

 .صٚاٙ أبٛ راٚر، ٚصٚاٙ ايبداصٟ ٚغريٙ َٛقٛفا. ٚقاٍ ابٔ عبز ايرب: أمجعٛا ع٢ً إٔ يػٛ ايُٝني ال نفاص٠ فٝ٘. سنضٙ يف ايؾضح
ميهٔ فٝٗا ايرب ٚاذتٓح. قاٍ ابٔ عبز ايرب: ايُٝني اييت فٝٗا ايهفاص٠ باإلمجاع: اييت ع٢ً املغتكبٌ،  ٌبنْٛٗا ع٢ً أَض َغتك-4

 .غالَ٘، أٚ ال ٜغضب٘نُٔ حًف يٝغضبٔ 
ايػُٛؼ، ٚال نفاص٠ هلا يف قٍٛ األنجض. سنضٙ يف ايؾضح، ذتزٜح  ألْٗا ايُٝني فال نفاص٠ ع٢ً َاض. بٌ إٕ تعُز ايهشب فخضاّ 

 .   " مخػ يٝػ هلٔ نفاص٠: .. سنض َٓٗٔ: اذتًف ع٢ً ميني فاجض٠، ٜكتطع بٗا َاٍ اَضئ َغًِ" أبٞ ٖضٜض٠ َضفٛعا

ِٛ ِفٞ }إسا مل ٜتعُز ايهشب: نُٔ حًف ظاْا صزم ْفغ٘، فٝبني خبالف٘. يكٛي٘ تعاىل: ٚإال فال ؽ٤ٞ عًٝ٘  ُ٘ ِبايَِّػ ُِ ايًَّ َُٜؤاِخُشُن َيا 

ِِ َُاُِْه ِٜ ٖٚشا َٓ٘، ألْ٘ ٜهجض. فًٛ ٚجبت ب٘ نفاص٠ يؾل ٚحضٌ ايغضص، ٖٚٛ َٓتف ؽضعا. ٚقاٍ يف ايؾضح: أنجض أٌٖ ايعًِ   {َأ

 .ع٢ً عزّ ايهفاص٠

فإٕ مل حيٓح فال نفاص٠، ألْ٘ مل ٜٗتو  .شتتاصا سانضا يُٝٝٓ٘ بفعٌ َا حًف ع٢ً تضن٘ أٚ تضى َا حًف ع٢ً فعً٘ اذتٓح-5

    "عفٞ ألَيت عٔ ارتطأ ٚايٓغٝإ َٚا اعتهضٖٛا عًٝ٘ "فال نفاص٠، ألْ٘ غري آثِ، ذتزٜح  :حض١َ ايكغِ. فإٕ حٓح َهضٖا أٚ ْاعٝا

 .ٝا فال حٓح، ٚميٝٓ٘ باق١ٝٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: إٕ فعً٘ ْاع
 فإٕ فعً٘ فٝ٘: بض، ٚإال: حٓح، ألْ٘ َكتغ٢ ميٝٓ٘، فإٕ نإ عني ٚقتا تعني 

ِِ}يكٛي٘ تعاىل   ٚإال مل حيٓح حت٢ ٜٝأؼ َٔ فعً٘ بتًف احملًٛف عًٝ٘، أٚ َٛت اذتايف  َُّٓه َٝ ََٚصبِّٞ َيَتِأِت  ٢ًَ ٌِ َب ٖٚٛ حل، ٚمل تأت   {ُق

فإْو  قاٍ: ال. قاٍ: هلل: أمل ختربْا أْا عٓأتٞ ايبٝت ْٚطٛف ب٘؟ قاٍ: ب٢ً، أفأخربتو أْو آتٝ٘ ايعاّ؟ٜا صعٍٛ ا"بعز. ٚيكٍٛ عُض: 

 .ٚألٕ فعً٘ ممهٔ يف نٌ ٚقت، فال حتكل شتايف١ ايُٝني إال بايٝأؼ .. اذتزٜح  " آتٝ٘ َٚطٛف ب٘
نكطع٘     إال إٔ ٜؾا٤ اهلل، ٚاتضٌ يفعا أٚ حهُاَٚٔ حًف باهلل ال ٜفعٌ نشا، أٚ يٝفعًٔ نشا إٕ ؽا٤ اهلل، أٚإٕ أصار اهلل، أٚ

 .بتٓفػ، أٚ ععاٍ، أٚ عطاؼ

 .صٚاٙ أمحز ٚايرتَشٟ " مل حيٓح :َٔ حًف فكاٍ: إٕ ؽا٤ اهلل "يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:    مل حيٓح، فعٌ، أٚ تضى 

ارتُغ١ إال أبا راٚر. ٜٚعترب ْطل غري َعًّٛ ب٘. صٚاٙ " إٕ ؽا٤ اهلل: فال حٓح عًٝ٘ :َٔ حًف ع٢ً ميني، فكاٍ"ٚعٔ ابٔ عُض َضفٛعا:

..فكاٍ: إٕ ؽا٤ "ال ْعًِ فٝ٘ خالفا. اْت٢ٗ. يكٛي٘ عًٝ٘ ايضال٠ ٚايغالّ: ْط عًٝ٘. ٚقاٍ يف ايؾضح: ٜٚؾرتط إٔ ٜغتجين بًغاْ٘

 ٚايكٍٛ بايًغإ. "..اهلل

 

 ٌٖ ٜٓعكز ميني املعًّٛ ارتا٥ف؟

 :جٓا٤، ألٕ ميٝٓ٘ غري َٓعكز٠، أٚ ألْ٘ مبٓظي١ املتأٍٚ. قاٍ ايكاعٞٚأَا املعًّٛ ارتا٥ف: فتهفٝ٘ ١ْٝ االعت 
فإٕ عبل يغاْ٘ إيٝ٘ َٔ غري قضز: مل ٜضح، ألٕ ايُٝني ٜعتربهلا ايكضز،  بؾضط إٔ ٜكضز االعتجٓا٤ قبٌ متاّ املغتج٢ٓ َٓ٘ 

 " ...إمنا األعُاٍ بايٓٝات"فهشيو َا ٜضفع حهُٗا. قاي٘ يف ايهايف. ٚذتزٜح 

 
 حضاّ عًٞ طعاَٞ قاٍ َٚٔ فضٌ

 أسنض حهِ َٔ قاٍ طعاَٞ عًٞ حضاّ َٚا ؽاب٘؟
 .أٚ: إٕ أنًت نشا فخضاّ  َٚٔ قاٍ طعاَٞ عًٞ حضاّ-

 .ألٕ ايُٝني ع٢ً اٍ ؽ٤ٞ ال حتضَ٘ إٕ فعًت نشا فخضاّ: مل حيضّ أٚ

َّ }ىل: ْط عًٝ٘، ألٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ أبٞ بهض ٚعُض ٚغريُٖا، يكٛي٘ تعا    ٚعًٝ٘ إٕ فعٌ نفاص٠ ميني  ََا َأَح  ُّ َِ ُتَخضِّ ُّٞ ِي َِّب َٗا اي َٜا َأُّٜ
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ُ٘ َيَو... ِِ...}إىل قٛي٘  {ايًَّ َُاُِْه ِٜ ِِ َتِخ١ََّ َأ ُ٘ َيُه     "ئ أعٛر إىل ؽضب ايعغٌ "أْ٘، عًٝ٘ ايغالّ، قاٍ::ٚعبب ْظٚهلا {َقِز َفَضَض ايًَّ

 .َتفل عًٝ٘. ٚعٔ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، جعٌ حتضِٜ اذتالٍ ميٝٓا

 

 أسنض حهِ َٔ حًف ع٢ً ميني مب١ً غري اإلعالّ ناسبا؟ ٌٖٚ عًٝ٘ نفاص٠؟
أٚ َٔ ايٓيب ص٢ً َٚٔ قاٍ: ٖٛ ٜٗٛرٟ، أٚ ْضضاْٞ، أٚ زتٛعٞ، أٚ ٜعبز ايضًٝب، أٚ ايؾضم إٕ فعٌ نشا، أٚ: ٖٛ بض٤ٟ َٔ اإلعالّ،  

َٔ حًف ع٢ً "ذتزٜح ثابت بٔ ايغخاى َضفٛعا: ،اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أٚ: ٖٛ نافض باهلل تعاىل إٕ مل ٜفعٌ نشا: فكز اصتهب ستضَا

َٔ قاٍ: ٖٛ بض٤ٟ َٔ اإلعالّ: فإٕ "صٚاٙ ادتُاع١ إال أبا راٚر. ٚعٔ بضٜز٠ َضفٛعا:" ميني مب١ً غري اإلعالّ ناسبا فٗٛ نُا قاٍ

 .صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ ٚابٔ َاج٘ "فٗٛ نُا قاٍ، ٚ إٕ نإ صارقا مل ٜعز إىل اإلعالّ عاملا نإ ناسبا
ع٦ٌ عٔ ايضجٌ ٜكٍٛ: "  ذتزٜح طٜز بٔ ثابت إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ،ٚعًٝ٘ نفاص٠ ميني إٕ فعٌ َا ْفاٙ، أٚ تضى َا أثبت٘-

صٚاٙ " عًٝ٘ نفاص٠ مينيٗا، فٝخٓح يف ٖشٙ األؽٝا٤؟ فكاٍ:يف ايُٝني حيًف بٖٛ ٜٗٛر٣، أٚ ْضضاْٞ، أٚ زتٛعٞ، أٚ بض٤ٟ َٔ اإلعالّ 

 .أبٛ بهض. ٚعٓ٘: ال نفاص٠ عًٝ٘، ألْ٘ مل حيًف باعِ اهلل ٚال صفت٘. ٖٚٛ قٍٛ: َايو ٚايؾافعٞ. سنضٙ يف ايؾضح

 .أبٛ بهضَٚٔ أخرب عٔ ْفغ٘ بأْ٘ حًف باهلل، ٚمل ٜهٔ حًف: فهشب١ ال نفاص٠ فٝٗا ْط عًٝ٘، ٚاختاصٙ  

 
 ايتدٝري ع٢ً ايُٝني ٚنفاص٠ فضٌ

 أسنض صف١ نفاص٠ ايُٝني؟

ُّ َعَؾَض٠ِ }يكٛي٘ تعاىل:     إطعاّ عؾض٠ َغانني، أٚ نغٛتِٗ، أٚ حتضٜض صقب١ َؤ١َٓ، فإٕ مل جيز صاّ ثالث١ أٜاّ- ُ٘ ِإِطَعا َفَهفَّاَصُت

ِٚ ِن ِِ َأ ًُِِٖٝه َٕ َأ ُُٛ ََا ُتِطِع َِٚعِط  ِٔ َأ َِ ِِ ِإَسا َََغاِننَي  َُاُِْه ِٜ ٍّ َسِيَو َنفَّاَص٠ُ َأ َّا ُّ َثالَث١ِ َأ َٝا َِٜجِز َفِض  ِِ ِٔ َي َُ ِٚ َتِخِضُٜض َصَقَب١ٍ َف ِِ َأ ُٗ َُٛت ِغ

ِِ  . {َحًَِفُت

 .{فضٝاّ ثالث١ أٜاّ َتتابعات}َٔ َضض ٚحنٛٙ، يكضا٠٤ أبٞ، ٚابٔ َغعٛر:  َتتابع١ ٚجٛبا إٕ مل ٜهٔ عشص-

 .ألْ٘ ال َاٍ ي٘ ٜهفض َٓ٘ ايضقٝل بػري ايضّٛٚال ٜضح إٔ ٜهفض -

 .ال ٜهفض بايضّٛ، ألْ٘ ال ٜضح َٓ٘    ٚعهغ٘ ايهافض-
ٚإخضاج ايهفاص٠ قبٌ اذتٓح ٚبعزٙ عٛا٤ صٟٚ عٔ عُض ٚابٓ٘ ٚغريُٖا، ٖٚٛ قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ، ذتزٜح عبز ايضمحٔ بٔ مسض٠ -

فأت ايشٟ ٖٛ خري، ٚنفض عٔ  "ٚيف يفغ " ٗا، فهفض عٔ ميٝٓو، ٚأت ايشٟ ٖٛ خريإسا حًفت ع٢ً ميني فضأٜت غريٖا خريا َٓ"َضفٛعا:

 َتفل عًُٝٗا. ٚصٟٚ عٔ عزٟ بٔ حامت ٚأبٞ ٖضٜض٠، ٚأبٞ َٛع٢ َضفٛعا حنٛٙ. "ميٝٓو

 .ٚال جتظئ نفاص٠ قبٌ اذتًف إمجاعا-
ْط عًٝ٘، ألْٗا نفاصات َٔ جٓػ، فتزاخًت ناذتزٚر  ، ٚمل ٜهفض: فهفاص٠ ٚاحز٠ َٚٔ حٓح، ٚيٛ يف أيف ميني باهلل تعاىل -

 .َٔ جٓػ، ٚإٕ اختًفت ستاهلا، نُا يٛط٢ْ بٓغا٤ أٚ عضم َٔ مجاع١

 

 األميإ جاَع باب

 ؟ملعضف١ اذتٓح َٔ عزٌَٖ٘ اي١ٝٓ ؽضط 
  . ".... اَضئ َا ٣ْٛ...ٚإمثا يهٌ "إسا احتًُٗا ايًفغ ٚمل ٜهٔ ظاملا. ْط عًٝ٘، ذتزٜح  ٜضجع يف األميإ إىل ١ْٝ اذتايف-

 .فُٔ رعٞ يػزا٤، فخًف ال ٜتػز٣: مل حيٓح بػري غزا٥٘ إٕ قضزٙ أٚ رٍ عًٝ٘ عبب ايُٝني، ألٕ قض١ٜٓ حاي٘ راي١ ع٢ً إصار٠ ارتاظ
 يتعًل قضزٙ ألْ٘ ستتٌُ، ٚال ٜعًِ إال َٓ٘،فال حيٓح بايزخٍٛ يف غريٙ أٚ حًف: ال ٜزخٌ راص فالٕ ٚقاٍ: ْٜٛت ايّٝٛ: قبٌ حهُا-

 .مبا ْٛاٙ، فاختط اذتٓح ب٘
إيػا٤ يكٛي٘: صأٜتو. ٚإٕ مل ٜٓٛ َٓعٗا: مل حيٓح حت٢  ٚال عزت صأٜتو تزخًني راص فالٕ ٜٟٓٛ َٓعٗا فزخًتٗا: حٓح ٚيٛ مل ٜضٖا-

 .قاي٘ يف ايهايف .ٜضاٖا تزخٌ اتباعا يًفع٘

 .فإٕ مل ٜٓٛ ؽ٦ٝا صجع إىل عبب ايُٝني َٚا ٖٝجٗا يزالي١ سيو ع٢ً اي١ٝٓ-

 

 ملعضف١ أْ٘ مل حيٓح حًف٘؟ بايغببٌٖ ٜغتزٍ 
فُٔ حًف: يٝكغني طٜزا حك٘ غزا، فكغاٙ قبً٘ مل حيٓح إسا قضز إٔ ال ٜتجاٚطٙ، أٚ اقتغاٙ ايغبب، ألٕ َكتغ٢ ميٝٓ٘ تعجٌٝ  

 .ايكغا٤ قبٌ خضٚج ايػز، فتعًكت ميٝٓ٘ ب٘، نُا يٛ صضح ب٘
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 .يزالي١ ايكض١ٜٓمل حيٓح، : أٚ ال ٜبٝع نشا إال مبا١٥، فباع٘ بأنجض
مل حيٓح، تكزميا يًغبب ع٢ً عُّٛ يفع٘. ٚقاٍ ايكاعٞ: حيٓح، ٚسنض إٔ أمحز  :ال ٜزخٌ بًز نشا يعًِ فٝٗا، فظاٍ ٚرخًٗا أٚ

 .ْط عًٝ٘
يزالي١ اذتاٍ ع٢ً إٔ املضار َا راّ نشيو، ٚقز اْكطع   أٚ ال ٜهًِ طٜزا يؾضب٘ ارتُض، فهًُ٘ ٚقز تضن٘: مل حيٓح يف ادتُٝع

 .سيو

 
 ايتعٝني إىل صجع ٚايغبب اي١ٝٓ عزّ فإٕ فضٌ

 اي١ٝٓ ٚايغبب ملعضف١ أْ٘ حٓح ايُٝني أّ ال؟ عزَّاسا يف حاي١ 

 .ألْ٘ أبًؼ َٔ رالي١ االعِ ع٢ً َغُاٙ، يٓفٝ٘ االبٗاّ بايه١ًٝفإٕ عزّ اي١ٝٓ ٚايغبب صجع إىل ايتعني ،
فغا٤. أٚ: ال نًُت ٖشا ايضيب، فضاص ؽٝدا فهًُ٘. أٚ: ال أنًت فُٔ حًف: ال ٜزخٌ راص فالٕ ٖشٙ، فزخًٗا ٚقز باعٗا، أٚ: ٖٚٞ -

 .ألٕ عني احملًٛف عًٝ٘ باق١ٝ حٓح يف ادتُٝع :ٖشا ايضطب، فضاص متضا ثِ أنً٘

 
 ٚايتعٝني ٚايغبب، اي١ٝٓ، عزّ فضٌ

 ؟عزّ اي١ٝٓ، ٚايغبب، ٚايتعٝنيَاسا يف حاي١ 

 .ألْ٘ َكتغاٙ، ٚال صاصف عٓ٘:  تٓاٚي٘ االعِفإٕ عزّ اي١ٝٓ، ٚايغبب، ٚايتعٝني: صجع إىل َا  
  .ٖٚٛ ثالث١: ؽضعٞ، فعضيف، فًػٟٛ

 .ألْ٘ املتبارص يًفِٗ عٓز اإلطالم، ٚيشيو محٌ عًٝ٘ نالّ ايؾاصع حٝح ال صاصف:فايُٝني املطًك١ تٓضضف إىل ايؾضعٞ-

 

 ٌٖ ٜؾرتط يًخٓح إٔ ٜتٓاٍٚ ايضخٝح َٓ٘ رٕٚ ايفاعز؟

 .خبالف ايفاعز فإْ٘ ممٓٛع َٓ٘ ؽضعاٚتتٓاٍٚ ايضخٝح َٓ٘ -

َِٝع...}يكٛي٘ تعاىل:  ، فُٔ حًف: ال ٜٓهح، أٚ ال ٜبٝع، أٚ ال ٜؾرتٟ، فعكز عكزا فاعزا: مل حيٓح  ُ٘ اِيَب ٌَّ ايًَّ ٚإمنا أحٌ  {ََٚأَح

 .ايضخٝح َٓ٘، ٚنشا ايٓهاح
يتعشص ايضخٝح، فتٓضضف     : حٓح بضٛص٠ سيوثِ باع٘ أٚ اذتض،  يهٔ يٛ قٝز ميٝٓ٘ مبُتٓع ايضخ١، نخًف٘: ال ٜبٝع ارتُض 

 .ايُٝني إىل َا نإ ع٢ً صٛصت٘

 

 ايعضف ع٢ً َبٓاٖا فاألميإ ايؾضعٞ عزّ فإٕ فضٌ

 َاسا يف حاي١ إٕ عزّ ايؾضعٞ ؟

 .رٕٚ اذتكٝك١، ألْٗا صاصت َٗجٛص٠، فال ٜعضفٗا أنجض ايٓاؼفإٕ عزّ ايؾضعٞ فاألميإ َبٓاٖا ع٢ً ايعضف 

 .الْضضاف ايًفغ إيٝ٘ عضفا ٚيشيو يٛ حًف ع٢ً تضى ٚط٦ٗا نإ َؤيٝا    ٜطأ اَضأت٘: حٓح ظُاعٗافُٔ حًف: ال -
 أٚ ال ٜطأ، أٚ ٜغع قزَ٘ يف راص فالٕ: حٓح بزخٛي٘ صانبا، أٚ َاؽٝا حافٝأ. -

 .ألٕ ظاٖض اذتاٍ إٔ ايكضز اَتٓاع٘ َٔ رخٛهلا :أٚ َٓتعال-

َّاِؼ}يكٛي٘ تعاىل  ُاّ، ٚبٝت ايؾعضال ٜزخٌ بٝتا: حٓح بزخٍٛ املغجز، ٚاذت أٚ- ُِٚعَع ِيً ٍِٝت  ٍَ َب َّ َّٕ َأ ُ٘ }ٚقٛي٘:   {ِإ َٕ ايًَّ ٍُٝٛت َأِس ِفٞ ُب

ِٕ ُتِضَفَع ٌَ }صٚاٙ أبٛ راٚر ٚغريٙ. ٚقاٍ تعاىل:  "ب٦ػ ايبٝت اذتُاّ"ٚحزٜح.  "ثِ خيضج إىل بٝت َٔ بٝٛت اهلل "ٚيف اذتزٜح:  {َأ ََٚجَع

ِٔ ُجًُِٛر  َِ  ِِ ُٝٛتّاَيُه ِّ ُب َِْعا  .{اِيَأ

 .يٛجٛر املكضٛر بايغضب، ٖٚٛ ايتأمل ال ٜغضب فال١ْ فدٓكٗا، أٚ ْتف ؽعضٖا، أٚعغٗا: حٓح أٚ-

 
 ايًػ١ إىل صجع ايعضف عزّ فإٕ فضٌ

 َاسا يف حاي١ عزّ ايعضف؟
ٜغ٢ُ ذتُا، يزخٛي٘ يف فُٔ حًف: ال ٜأنٌ ذتُا حٓح بهٌ ذتِ حت٢ باحملضّ: ناملٝت١ ٚارتٓظٜض ٚذتِ ايغباع، ٚنٌ َا -

 .َغُاٙ
نُذ، ٚنبز، ٚن١ًٝ ٚنضش، ٚحنٖٛا، ألٕ إطالم إعِ ايًخِ ال ٜتٓاٍٚ ؽ٦ٝا َٔ سيو.     ال مبا ال ٜغ٢ُ ذتُا نايؾخِ ٚحنٛٙ-
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ٜزٍ ع٢ً إٔ ايهبز ٚايطخاٍ يٝغا بًخِ، إال ب١ٝٓ اجتٓاب ايزعِ، فٝخٓح بشيو، ٚنشا يٛ اقتغاٙ  "أحٌ يٓا َٝتتإ ٚرَإ"ٚحزٜح:

 .غبباي

 .ألٕ اإلعِ ٜتٓاٚي٘ حكٝك١ ٚعضفا. ٚعٛا٤ نإ حًٝبا، أٚ صا٥با، َا٥عا أٚ جاَزا ٚال ٜأنٌ يبٓا، فأنٌ ٚيٛ َٔ يدي آر١َٝ: حٓح-

 .ٚال ٜأنٌ صأعا ٚال بٝغا: حٓح بهٌ صأؼ ٚبٝض حت٢ بضأؼ ادتضار ٚبٝغ٘ يزخٛي٘ يف املغ٢ُ-

ال ايكجا٤ .ٜٓغج ٚحيًٛ ٜٚتفه٘ ب٘، فٝزخٌ يف َغ٢ُ ايفان١ٗ ألْ٘ ٚال ٜأنٌ فان١ٗ: حٓح بهٌ َا ٜتفه٘ ب٘ حت٢ بايطبذ-

 .ٚايظعضٚص األمحض خبالف األبٝض .ألٕ املكضٛر طٜت٘، ٚال ٜتفه٘ ب٘ ٚايظٜتٕٛ ألُْٗا َٔ ارتغض، ٚارتٝاص
ايػزا٤  حٝح ال ١ْٝ، ألٕ ٚال ٜتػش٣ فأنٌ بعز ايظٚاٍ، أٚ ال ٜتعؾ٢ فأنٌ بعز ْضف ايٌٝ، أٚ ال ٜتغخض فأنٌ قبً٘: مل حيٓح-

َأخٛس َٔ ايػز٠ٚ، ٖٚٞ َٔ طًٛع ايفجضإىل ايظٚاٍ. ٚايعؾا٤ َٔ ايعؾٞ، ٖٚٛ: َٔ ايظٚاٍ إىل ْضف ايًٌٝ. ٚايغخٛص َٔ ايغخض، ٖٚٛ: 

 .َٔ ْضف ايًٌٝ إىل طًٛع ايفجض

 .ألْٗا اييت تتبارص يًشٖٔ، فاختط ايُٝني بٗا ٚال ٜأنٌ َٔ ٖشٙ ايؾجض٠: حٓح بأنٌ مثضتٗا فكط-

 .ألُْٗا يٝغا َٔ أجظا٥ٗا ٖشٙ ايبكض٠: حٓح بأنٌ ؽ٤ٞ َٓٗا ال َٔ يبٓٗا ٚٚيزٖاٚال ٜأنٌ َٔ -
ألُْٗا يٝغا آيتا ؽضب عار٠، بٌ ايؾضب َُٓٗا عضفا باالغرتاف بايٝز أٚ  ٚال ٜؾضب َٔ ٖشا ايٓٗض أٚ ايب٦ض، فاغرتف بإْا٤ ٚؽضب: حٓح-

 .اإلْا٤

 .اإلْا٤ آي١ ؽضب، فايؾضب َٓ٘ حكٝك١: ايهضع فٝ٘، ٚمل ٜٛجز ألٕ ال إٕ حًف: ال ٜؾضب َٔ ٖشا اإلْا٤ فاغرتف َٓ٘ ٚؽضب-

 
 فالٕ راص ٜزخٌ ال حًف َٚٔ فضٌ

 حًف ال ٜزخٌ راص فالٕ ؟َٔ َاسا يف حاي١ 
 َٔ راص ٚراب١، ألْ٘ ًَو عٝزٙ، أٚ ال ٜضنب رابت٘: حٓح مبا جعً٘ يعبزٙ 

 َٓٗا يبكا٤ ًَه٘ يًُؤجض، ٚملًه٘ َٓافع َا اعتأجضٙ،  أٚ آجضٙ أٚ اعتأجضٙ

 .فالٕ َٔ ٖشٙ، ألْ٘ ال ميًو َٓافع٘، بٌ اإلعاص٠ إباح١ خبالف اإلجاص٠  ال مبا اعتعاصٙ 

 

 حًف إٔ ال ٜهًِ إْغاْا؟َٔ َاسا يف حاي١ 

 .ايٓفٞ فٝعِ سنض أٚ أْج٢، صػري أٚ نبري، ألْ٘ ْهض٠ يف عٝام  ٚال ٜهًِ إْغاْا: حٓح بهالّ نٌ إْغإ 

 .حت٢ بكٍٛ: اعهت ألْ٘ نالّ، فٝزخٌ فُٝا حًف ع٢ً عزَ٘

ٌَ }يكٛي٘ تعاىل:  ،ٚال نًُت فالْا، فهاتب٘ أٚ صاعً٘: حٓح  ُِٜضِع  ِٚ ََٚصا٤ِ ِحَجاٍب َأ  ِٔ َِ  ِٚ َِٚحّٝا َأ ُ٘ ِإيَّا  ُ٘ ايًَّ َُ َُٜهًِّ  ِٕ َٕ ِيَبَؾٍض َأ ََا َنا َٚ

 ."الّ اهللَا بني رفيت املضخف ن"ٚحزٜح:  {َصُعٛاّل

 .أل ْ٘ مل ٜبزأٙ ب٘ حٝح مل ٜتكزَ٘ ٚال بزأت فالْا بهالّ فتهًُا َعا: مل حيٓح 

 

 حًف ٚال ًَو ي٘ ، أٚ ال َاٍ ي٘ ؟ َٔ َاسا يف حاي١

 .الختضاظ املًو باألعٝإ املاي١ٝ، ٚايزٜٔ إمنا ٜتعني املًو فُٝا ٜكبغ٘ َٓ٘ ٚال ًَو ي٘: مل حيٓح بزٜٔ 

 .ألْ٘ َاٍ جتب فٝ٘ ايظنا٠، ٜٚضح ايتضضف فٝ٘ باإلبضا٤، ٚاذتٛاي١، ٚحنُٖٛا ميًو َاال: حٓح بايزٜٔٚال َاٍ ي٘، أٚ ال  

 

 َاسا يف حاي١ َٔ حًف يٝغضبٔ فالْا مبا١٥، فجُعٗا عضب١ ٚاحز٠؟
 .ألْ٘ عضب٘ باملا١٥ ٚيٝغضبٔ فالْا مبا١٥، فجُعٗا ٚعضب٘ بٗا عضب١ ٚاحز٠: بض -

 .فجُعٗا ٚعضب٘ بٗا عضب١ ٚاحز٠، ألٕ ظاٖض ميٝٓ٘ إٔ ٜغضب٘ َا١٥ عضب١، يٝتهضص أمل٘ بتهضص ايغضبال إٕ حًف يٝغضبٓ٘ َا١٥ - 

 

 ال ٜغهٔ ٖش٠ ايزاص؟ َٚاسا ٚإٕ مل جيز غريٙ؟ َٚاسا ٚإٕ أبت ايظٚج١ ارتضٚج َع٘؟َاسا يف حاي١ َٔ حًف 
ألٕ ايزاص خيضج َٓٗا  ،فغ٘ ٚأًٖ٘ َٚتاع٘ املكضٛرَٚٔ حًف: ال ٜغهٔ ٖشٙ ايزاص، أٚ يٝدضجٔ، أٚ يريحًٔ َٓٗا: يظَ٘ ارتضٚج بٓ 

 فإٕ أقاّ فٛم طَٔ ميهٓ٘ ارتضٚج فٝ٘ عار٠، ٚمل خيضج. حٓح.  .صاحبٗا نٌ ّٜٛ عار٠، ٚظاٖض حاي٘: إصار٠ خضٚج غري املعتار

 .ٜٓتكٌ إيٝ٘ فأقاّ أٜاَا يف طًب ايٓك١ً: مل حيٓح، ألٕ إقاَت٘ يزفع ايغضص ال يًغه٢ٓ فإٕ مل جيز َغهٓا

 .يٛجٛر َكزٚصٙ َٔ ايٓك١ً  أٚ أبت طٚجت٘ ارتضٚج َع٘، ٚال ميهٓ٘ إجباصٖا، فدضج ٚحزٙ، مل حيٓح 



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  الرابعةمه كتاب منار السبيل الفرقة  األيمانملزمة س و ج كتاب    

 6 

 

 ٚنٝف ٜرب حًف٘؟ يريحًٔ عٔ ايبًز؟َاسا يف حاي١ إسا حًف 
 إسا حًف: يريحًٔ، أٚ يٝدضجٔ َٓٗا،    ٚنشا ايبًز 
َٓ٘، إسا خبالف ايزاص، فإٕ صاحبٗا خيضج َٓٗا يف ايّٝٛ  إال أْ٘ ٜرب خبضٚج٘ ٚحزٙ إسا حًف يٝدضجٔ َٓ٘ ألْ٘ صزم عًٝ٘ أْ٘ خضج-

 .َضات، ٚال ٜرب إسا حًف: يريحًٔ َٔ ايبًز، خبضٚج٘ ٚحزٙ، بٌ بأًٖ٘ َٚتاع٘ املكضٛر نُا تكزّ

 

 َت٢ حيٓح باذتًف َٚت٢ مل حيٓح يف حاي١ إسا حًف مل ٜغهٔ ٖشا ايزاص أٚ يريحإ عٔ ٖش٠ ايبًز؟

 .ىل ايزاص ٚايبًز، ألٕ ميٝٓ٘ احنًت بارتضٚج احملًٛف عًٝ٘ٚال حيٓح يف ادتُٝع بايعٛر إ

 .ٜكتغٞ ٖجضإ َا حًف: يٝدضجٔ، أٚ يريحًٔ َٓ٘: فٝخٓح بعٛرٙ َا مل تهٔ ١ْٝ أٚ عبب

 

 نٝف ٜرب حًف٘ يف حاي١ ايغفض ايكضري أٚ ايّٓٛ ايٝغري؟
يزخٛي٘ يف َغ٢ُ ايغفض. ْٚكٌ األثضّ عٔ أمحز:     ٚايغفض ايكضري: عفض ٜرب ب٘ َٔ حًف: يٝغافضٕ ٚحيٓح ب٘ َٔ حًف: ال ٜغافض-

 .أقٌ َٔ ّٜٛ ٜهٕٛ عفضا، إال أْ٘ ال تكضض فٝ٘ ايضال٠

 .ٜرب ب٘ َٔ حًف: يٝٓأَ، ٚحيٓح ب٘ َٔ حًف: ال ٜٓاّ    ٚنشا ايّٓٛ ايٝغري-

 

 َاسا يف حاي١ إٕ حًف ال ٜغتدزّ فالْا فدزَ٘؟

 .ألٕ إقضاصٙ ع٢ً خزَت٘ اعتدزاّ ي٘ َٚٔ حًف: ال ٜغتدزّ فالْا فدزَ٘ ٖٚٛ عانت: حٓح

 

 َاسا يف حاي١ إسا حًف أال ٜبات أٚ ٜأنٌ ببًز نشا؟

 .يعزّ ٚجٛر احملًٛف عًٝ٘ ٚال ٜبات  ، أٚ ال ٜأنٌ ببًز نشا، فبات، أٚ أنٌ خاصج بٓٝاْ٘: مل حيٓح

 

 ٌٖ فعٌ ايٛنٌٝ نُٛنٌ يف اذتًف؟
يضخ١ إعاف١ ايفعٌ إىل َٔ فعٌ عٓ٘، يكٛي٘  فٝ٘ َٔ ٜفعً٘: حٓحٚفعٌ ايٛنٌٝ ناملٛنٌ، فُٔ حًف: ال ٜفعٌ نشا، فٛنٌ 

ِِ}تعاىل:  ِِ}ٚقٛي٘:   {َٚال َتِخًُِكٛا ُصُؤَٚعُه ِٔ ِيٞ َصِضحّا}ٚإمنا اذتايل غريِٖ. ٚنشا ٚقٛي٘  {ََُخًِِّكنَي ُصُؤَٚعُه ُٕ اِب ََا َٖا ٚحنٛٙ.   {َٜا 

 .ٔ، ٚحنٛٙ: فال ٜكّٛ غريٙ َكاَ٘ فٖٝ٘ٚش ا فُٝا تزخً٘ ايٓٝاب١، خبالف َٔ حًف: يٝطإٔ، أٚ يٝأنً

 
 ايٓشص باب

 ؟ايٓشص أسنض حهِ 
 ٚيف يفغ" إْ٘ ال ٜضر ؽ٦ٝا ٖٚٛ َهضٚٙ ال ٜأتٞ خبري ٚال ٜضر قغا٤ ذتزٜح ابٔ عُض ٢ْٗ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عٔ ايٓشص، ٚقاٍ: 

 .ٚايٓٗٞ: يًهضا١ٖ، ال ايتخضِٜ، ألٕ اهلل تعاىل َزح املٛفني ب٘صٚاٙ ادتُاع١ إال ايرتَشٟ. "ال ٜأتٞ خبري، ٚإمنا ٜغتدضج ب٘ َٔ ايبدٌٝ

 

 مبا ٜضح ايٓشص؟
 نايٓهاح ٚايطالم ٚال ٜضح إال بايكٍٛ

   ". صفع ايكًِ عٔ ثالث١"َٔ َهًف شتتاص ذتزٜح 

 

 أسنض أْٛاع ايٓشص املٓعكز٠؟

    :ٚأْٛاع٘ املٓعكز٠ عت١ أحهاَٗا شتتًف١
يف قٍٛ األنجض، ال ْعًِ فٝ٘ شتايفا إال ايؾافعٞ. قاي٘ يف ايؾضح،   ْشص، فًٝظَ٘ نفاص٠ ميني ايٓشص املطًل، نكٛي٘: هلل عًٞ-1

 .صٚاٙ ابٔ َاج٘ ٚايرتَشٟ، ٚقاٍ حغٔ صخٝح غضٜب    نفاص٠ ايٓشص إسا مل ٜغِ نفاص٠ ميني   ذتزٜح عكب١ بٔ عاَض َضفٛعا 
شا نشا: فعًٞ اذتج، أٚ ايعتل، أٚ صّٛ ع١ٓ، أٚ َايٞ صزق١: ْشص دتاج ٚغغب، نـ: إٕ نًُتو، أٚ: إٕ مل أعطو، أٚ: إٕ نإ ٖ-2

ال ْشص يف غغب،  "صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜكٍٛ ذتزٜح عُضإ بٔ حضني: مسعت    فٝدري بني ايفعٌ، أٚ نفاص٠ ميني
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 .صٚاٙ ععٝز يف عٓٓ٘" ٚنفاصت٘ نفاص٠ ميني
رابيت: فٝدري أٜغا بني فعً٘ ٚنفاص٠ ميني، نُا يٛ حًف عًٝ٘. ٚص٣ٚ أبٛ راٚر ْشص َباح. نـ: هلل عًٞ إٔ أيبػ ثٛبٞ، أٚ أصنب -3

أٚيف "ٚععٝز بٔ َٓضٛص إٔ اَضأ٠ قايت: ٜا صعٍٛ اهلل: إْٞ ْشصت إٔ أعضب ع٢ً صأعو بايزف، فكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:

 .  "بٓشصى

 .. ٚإٕ فعً٘ فال نفاص٠ يعزّ اذتٓحألٕ تضن٘ أٚىل ْشص َهضٚٙ، نطالم، ٚحنٛٙ: فٝغٔ إٔ ٜهفض ٚال ٜفعً٘-4
َٔ ْشص إٔ ٜطٝع اهلل فًٝطع٘، َٚٔ ْشص :"ذتزٜح عا٥ؾ١ َضفٛعا ،ْشص َعض١ٝ: نؾضب ارتُض، ٚصّٛ ّٜٛ ايعٝز: فٝخضّ ايٛفا٤ ب٘-5

 .صٚاٙ ادتُاع١ إال َغًُا"إٔ ٜعضٞ اهلل فال ٜعض٘
 ٚعُضإ بٔ حضني ٚمسض٠ بٔ جٓزب.  ٜٚهفض َٔ مل ٜفعً٘ نفاص٠ ميني. صٟٚ حنٛٙ عٔ ابٔ َغعٛر، ٚابٔ عباؼ

. ْكً٘ "صٚاٙ ارتُغ١،ٚاحتج ب٘ أمحز. فإٕ فعٌ املعض١ٝ مل ٜهفض" ال ْشص يف َعض١ٝ، ٚنفاصت٘ نفاص٠ ميني"ٚعٔ عا٥ؾ١ َضفٛعا:

 .َٗٓا،سنضٙ يف ايفضٚع

 .َعض١ٝ املٓشٚص يف ّٜٛ ايعٝز، أٚ أٜاّ ايتؾضٜل بعزٖا، فتضح ايكضب١، ًٜٚػٛ ايتعٝني ألْ٘  ٜٚكغٞ ايضّٛ 
ْشص تربص: نضال٠، ٚصٝاّ ٚيٛ ٚاجبني، ٚاعتهاف، ٚصزق١، ٚحج، ٚعُض٠ بكضز ايتكضب غري َعًل بؾضط، فًٝظّ ايٛفا٤ ب٘ يف قٍٛ -6

 .األنجض

 

 َت٢ جيٛط ايٛفا٤ بايٓشص َٚت٢ ال جيٛط؟
إسا ٚجز  فٗشا جيب ايٛفا٤ بَ٘ضٜغٞ، أٚ عًِ َايٞ فعًٞ نشا:  أٚ ٜعًل سيو بؾضط حضٍٛ ْع١ُ، أٚ رفع ْك١ُ، نـ: إٕ ؽف٢ اهلل-

َّ}ؽضط٘. ْط عًٝ٘، ذتزٜح عا٥ؾ١ املتكزّ. ٚقاٍ تعاىل:  َٓضَّزََّق ِ٘ َي ِٔ َفِغًِ َِ ِٔ آَتاَْا  َ٘ َي٦ِ ََٖز ايًَّ ِٔ َعا ََ  ِِ ُٗ ِٓ َِ َُا }إىل قٛي٘  {َٚ ... ِب

ُٙ ََٚعُزٚ ََا   َ٘   . {َأِخًَُفٛا ايًَّ

بُٝٓا ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، خيطب، إس ٖٛ  "فكط، ذتزٜح ابٔ عباؼ َٚٔ ْشص طاع١، َٚا يٝػ بطاع١: يظَ٘ فعٌ ايطاع١-

فكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘   بضجٌ قا٥ِ، فغأٍ عٓ٘ فكايٛا: أبٛ إعضا٥ٌٝ ْشص إٔ ٜكّٛ يف ايؾُػ ٚال ٜغتعٌ، ٚال ٜتهًِ، ٜٚضّٛ

 صٚاٙ ايبداصٟ.  "َضٚٙ، فًٝجًػ ٚيٝغتعٌ، ٚيٝتهًِ، ٚيٝتِ صَٛ٘ ٚعًِ:

 

 نفاص٠ ايٓشص ٚإٕ تعزرت ايٓشٚص؟أسنض 

ٜٚهفض ملا تضى نفاص٠ ٚاحز٠، ٚيٛ نجض، ألْ٘ ْشص ٚاحز، يكٍٛ عكب١ بٔ عاَض: ْشصت أخيت إٔ متؾٞ إىل بٝت اهلل حاف١ٝ غري 

ضِ ثالث١ إٕ اهلل ال ٜضٓع بؾكا٤ أختو ؽ٦ٝا. َضٖا فًتدتُض، ٚيرتنب، ٚيت "شتتُض٠، فغأيت ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، فكاٍ:

 .صٚاٙ ارتُغ١"ٜاّأ

 

 َاسا يف حاي١ َٔ ْشص طاع١ َٚات قبٌ فعًٗا؟

َٚٔ ْشص طاع١ َٚات قبٌ فعًٗا: فعًٗا ايٛيٞ عٓ٘ اعتخبابا ع٢ً عبٌٝ ايض١ً. أفت٢ بشيو ابٔ عباؼ يف اَضأ٠ ْشصت إٔ متؾٞ إىل -

ٜعين: ثِ  - جعًت أَٗا ع٢ً ْفغٗا صال٠ بكبا٤قبا٤ فُاتت: أَض إٔ متؾٞ ابٓتٗا عٓٗا ٚقاٍ ايبداصٟ يف صخٝخ٘ ٚأَض ابٔ عُض اَضأ٠ 

فكاٍ: صًٞ عٓٗا ٚص٣ٚ ععٝز إٔ عا٥ؾ١ اعتهفت عٔ أخٝٗا عبز ايضمحٔ بعز َا َات ٚقاٍ أٌٖ ايعاٖض: جيب ايكغا٤ ع٢ً  -َاتت 

 .ايٛيٞ، يألخباص. ٚإٕ ْشص إٔ ٜطٛف ع٢ً أصبع: طاف طٛافني. ْط عًٝ٘، ٚقاي٘ ابٔ عباؼ

 

 أٚ أًٖٗا؟أسنض حهِ ايٓشص يًكبٛص 
إلبضاِٖٝ ارتًٌٝ، عًٝ٘ ايغالّ، ٚايؾٝذ فالٕ: ْشص َعض١ٝ ال جيٛط  فا٥ز٠: قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ايٓشص يًكبٛص، أٚ ألًٖٗا: نايٓشص

ايٛفا٤ ب٘، ٚإٕ تضزم مبا ْشصٙ َٔ سيو ع٢ً َٔ ٜغتخك٘ َٔ ايفكضا٤ ٚايضاذتني، نإ خريا ي٘ عٓز اهلل ٚأْفع. ٚقاٍ: َٔ ْشص 

أٚ َكرب٠، أٚ جبٌ، أٚ ؽجض٠، أٚ ْشص ي٘، أٚ يغهاْ٘، أٚ املغافني إىل سيو املهإ: مل جيظ، ٚال جيٛط ايٛفا٤ ب٘ إمجاعا، إعضاج ب٦ض، 

 .ٜٚضضف يف املضاحل، َا مل ٜعضف صب٘، َٚٔ اذتغٔ صضف٘ يف ْعريٙ َٔ املؾضٚع. ٚيف يظّٚ ايهفاص٠ خالف. اْت٢ٗ

 
 َتتابعا صَٛ٘ يظَ٘ َعني ؽٗض صّٛ ْشص َٚٔ فضٌ

 صّٛ ؽٗض َعني ، ٚفطض فٝ٘ بػري عشص ، أٚ عشص؟َاسا يف حاي١ َٔ ْشص 

 .ألٕ إطالق٘ ٜكتغٞ ايتتابع-
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 .   "َٔ ْشص إٔ ٜطٝع اهلل فًٝطع٘"يعُّٛ حزٜح: فإٕ أفطض يػري عشص: حضّ-

 .ي٦ال ٜفٛت ايتتابع، ألٕ ايكغا٤ ٜهٕٛ بضف١ األرا٤ فُٝا ميهٔ ٚيظَ٘ اعت٦ٓاف ايضّٛ-

 .فُٝا ٜضَٛ٘ بعز ايؾٗض يفٛات احملٌَع نفاص٠ ميني -

 .ملا تكزّ  ٜٚهفض يفٛات ايتتابع ع٢ً َا صاَ٘، ٚقغ٢ َا أفطضٙ َتتابعا َتضال بتُاَ٘، يعشص: ب٢ٓ .ٚ إٕ أفطض-

 

 َاسا يف حاي١ َٔ ْشص صّٛ ؽٗضا َطًكا؟
 ضا ٖاليٝا، أٚ ثالثني َٜٛا بايعزر،ٚيٛ ْشص ؽٗضا َطًكا أٟ: غري َعني: يظَ٘ ايتتابع، ألٕ إطالم ايؾٗض ٜكتغٝ٘، عٛا٤ صاّ ؽٗ

 ٚفا٤ بٓشصٙ.  أٚ صَٛا َتتابعا غري َكٝز بظَٔ: يظَ٘ ايتتابع

ٚإٕ ْشص صّٛ أٜاّ َعزٚر٠ بػري ؽضط ايتتابع ٚال ١ْٝ: مل ًٜظَ٘ ايتتابع. ْط عًٝ٘، ألٕ األٜاّ ال رالي١ هلا ع٢ً ايتتابع، بزيٌٝ قٛي٘ 

ٍّ ُأَخَض...}تعاىل:  َّا ِٔ َأ َِ   {...َفِعز٠َّْ 

 .إلتٝاْ٘ باملٓشٚص ع٢ً ٚجٗ٘ ص٠بال نفا يٝتزاصى َا تضن٘ َٔ ايتتابع املٓشٚص بال عشص، فإٕ أفطض يػري عشص: يظَ٘ اعت٦ٓاف٘

 .ألْ٘ مل ٜأت باملٓشٚص ع٢ً ٚجٗ٘  ٚبني ايبٓا٤، ٜٚهفض إلتٝاْ٘ ب٘ ع٢ً ٚجٗ٘، ٚيعشص: خري بني اعت٦ٓاف٘، ٚال ؽ٤ٞ عًٝ٘

 

 َاسا يف حاي١ َٔ َٔ ْشص جايغا؟
املغجز األقض٢، جيظ٥٘ يف املغجز  ٚملٔ ْشص صال٠ جايغا إٔ ٜضًٝٗا قا٥ُا ٚظاٖضٙ: ٚال نفاص٠، إلتٝاْ٘ باألفغٌ: نُٔ ْشص صال٠

 .اذتضاّ، َٚغجز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ذتزٜح جابض. صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر

 

 ٚاذتُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاذتات

 ؼ ٚ ج األميإأْت٢ٗ بفغٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ج ايكغا٤ًٜخك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ حتت إؽضاف فغ١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعخام اذتٜٛين

 

 


